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چکیده

شکه های اجتماعی ،با قابلیتهای خاص خود ازجمل مخاطبمحوری ،مشاارکتی و تعااملی باود ،
امها گمنامی ،و نظاارت ناکاافی ،امهاناات باالقوهای را بارای خاودابرازی کااربرا فاراهد کردهاناد.
باوجوداین ،تفاوتهای فرهنگی ،در چگونگی خودابرازی کااربرا در شاکه های اجتمااعی تثییرگارار
است .این مقال نقش تفاوتهای فرهنگی را در خودابرازی دانشجویا س دانشگاه تهارا  ،امیرککیار ،و
صنعتی شری  ،در شکه های اجتماعی فیسبوک و گوگلپالس ،بررسی و تکیاین کارده اسات .با ایان
منظور ،یک پرسشنام آنالین ،طراحی و ب صورت تصادفی ،بارای دانشاجویا مقااطا کارشناسای و
کارشناسی ارشد س دانشگاه یادشده ک کاربرا شکه های اجتماعی بودند ،فرستاده شاد .تعاداد 986
دانشجو ب سؤاالت پرسشنام پاسخ دادند .نتایج تحلیل ّ
کمی دادهها نشا میدهد ک زنا  ،در مقایس
با مردا و اقلیتهای قومی ،در مقایس با گاروه اکرریات ،تمایال بیشاتری با حمایات از تفاوتهاای
فرهنگی خود در شکه های اجتماعی دارند ،اما این فعالیت در گاروه اکرریات دینای (شایع ) ،بایش از
اقلیتهای دینی ایرا است و اقلیتهای دینی ادر مقایس با شیعیا ا ب میزا کمتری ب تولید محتوا در
مورد حمایت از مرهب خود پرداخت اند.
کلیدواژهها :خودابرازی ،تفاوت فرهنگی ،شکه های اجتماعی ،هویت ،خودپنداره ،گمنامی ،اقلیت
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شکه اجتماعی ،شکه ای است ک در آ انسا ها با یهدیگر در ارتکاط هستند و تعامل میکنند .باا
ایان تعریا  ،شااکه های خاانوادگی ،خویشااوندی ،دوسااتا  ،و همهاارا را میتاوا سااادهترین
شکه های اجتماعی برشمرد .شکه های اجتماعی مجازی نیز بر پای مشارکت بین افراد در محای
آنالین شهل میگیرند .بسیاری از این شکه های اجتماعی ،عناصر ارتکاطی مختلفی مانند ایمیال،
پیام فوری ،و گپ با وسایل رسان ای شنیداری ،دیداری و نوشتاری را برای تسهیل تعامل بین افاراد،
ب صورت ترکیکی ارائ میدهند (علیمارادی .)1 ،6973 ،شاکه های اجتمااعی مکتنیبار اینترنات،
براساس قابلیتهای وب  8ب وجود آمدهاند .در این نسل جدیاد وب ،هما چیز بار پایا مشاارکت
شهل میگیرد .این شیوۀ مشارکت ،محدودیتی ندارد (امامی .)34 ،6977 ،شاکه های اجتمااعی
ک مهدترین ابزار وب  8هستند ،امها تعامل و بحا و گفاتوگوی هدزماا را فاراهد کردهاناد.
یهی از جنک های مهد زندگی افراد ک از فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتکاطی ،ب ویژه شاکه های
اجتماعی ،تثییر میپریرد ،هویت است .دو امها مهد شکه های اجتماعی ،ازجمل تولیدکننادگی
محتوا و گمنامی ،در کنار سایر امهانات ،موجب شدهاند ک این شکه ها ازیکساو بار شاهلگیری
هویت فرد و از سوی دیگر در ابراز و بیا آ توس کاربرا  ،تثییر بگرارند .این شکه ها ،این امها
را برای کاربرا خود فراهد کردهاند ک احساسات ،اندیش ها و ابعاد هویتیشا را برای دیگرا بیا
کنند و ب عکارت دیگر ،ب بیا «خود» بپردازند.
در این شکه ها ،تعاملی از جنس ارتکاطات بینفرهنگی رخ میدهاد و افارادی باا فرهن هاای
گوناگو با یهدیگر گفتوگو و تعامل دارند .همچنین ،افرادی با مرهبها و قومیتهاای متفااوت
در آ حضور دارند ک مطالکی را درباره خود ،فرهن  ،و هویتشا نشر میدهند .بااوجوداین ،نشار
این مطالب توس افراد و فرهن های مختل  ،ب میزا متفاوتی انجام میشاود .با عکارت دیگار،
ب نظر میرسد ک با وجود امهانات بالقوهای ک شکه های اجتماعی برای بیا نظرات و دیدگاههای
کاربرا فراهد کردهاند ،تفاوتهای فرهنگی افراد ،در چگاونگی و میازا بیاا خاود و ویژگیهاای
فرهنگی کاربرا شکه های اجتماعی ،تثییرگرار است.
بنابراین ،مسئل اصلی پژوهش حاضر ،تکیین نقش تفاوتهای فرهنگی مانند قومیت ،مارهب،
و جنسیت افراد ،در بیا یا عدم بیا خود و ویژگیهای هویتی خود در شکه های اجتمااعی و نیاز
حمایت یا عدم حمایت از این ویژگیها است .در همین راستا ،هدف اصلی ایان مقالا  ،شاناخت
نقش تفاوت های فرهنگای در خاودابرازی دانشاجویا سا دانشاگاه تهارا  ،امیرککیار ،و صانعتی
شری  ،در شکه های اجتماعی بوده و پرسش پژوهش این است ک دانشاجویا عضاو گروههاای

اقلیت فرهنگی ،در مقایس با گروههای اکرریت ،تا چ حاد با خاودابرازی و بیاا مطلاب درباارۀ
ویژگیهای هویتیافرهنگی خود در شاکه های اجتمااعی میپردازناد .درواقاا ،پرساش پاژوهش
حاضر این است ک «دانشجویا ز یا دانشجویانی ک ب گروههای اقلیات دینای یاا قاومی تعلا
دارند ،در مقایس با مردا و گروههای اکرریت ،تا چا حاد با خاودابرازی و بیاا مطلاب دربااره
ویژگیهای هویتیافرهنگی خود در شکه های اجتماعی میپردازند» .در پاسخ ،این فرضی مطرح
است ک «ب دلیل کمکود نظارت و کنتارل در شاکه هاای اجتمااعی ،زناا و گروههاای اقلیات کا
ً
معموال رسان های رسمی را دراختیار ندارند ،از این شکه ها ب منظور جلب حمایت از تفاوتهاای
فرهنگیاهویتی خود استفاده میکنند.
این مقال از پنج قسمت ،تشهیل شده است؛ در بخش نخسات ،ماروری بار پیشاینو پاژوهش
انجام شده ،و بخش دوم ،با بیاا مفااهید اساسای ازجملا هویات ،خودپناداره ،و خاودابرازی،
اختصاص یافت است .همچنین ،رابطو شکه های اجتماعی و امها خودابرازی کاربرا و نیز نقش
تفاوتهای فرهنگی در خودابرازی افراد ،توضیح داده شده است .در پایا این بخش نیاز پرساش و
فرضی پژوهش مشخص شدهاند .در بخش سوم ،روششناسی پژوهش بیا شده و بخش چهارم و
پنجد نیز ب ترتیب ب تحلیل یافت ها و نتیج گیری ،اختصاص یافت اند.
 .1پیشینه پژوهش

بنا ب نظر اورهک و هوما  ،)8168( 1ارزش خودابرازی همیش باال بوده است و مردم با طور فزاینادهای
در پی بیا ویژگیهای خود در شکه های اجتماعی هستند .این امر موجب شده اسات کا پژوهشاگرا
نیز در پژوهشهای خود ،ب موضوع خودابرازی در شکه های اجتماعی ،توج نشا دهند.
مروری بر پژوهشهای انجامشده در این حوزه نشاا میدهاد کا خاودابرازی در شاکه های
اجتماعی ،موضوع موردمطالعو بسیاری از پژوهشگرا بوده است ک رویهدرفت میتاوا آ هاا را
ب س رویهرد کلی تقسید کرد؛ رویهرد نخست ،دربردارنادۀ آ دسات از پژوهشهاایی اسات کا
تثییر شکه های اجتماعی و امهانات آ را بر خاودابرازی کااربرا بررسای کردهاناد؛ بارای مراال،
مطالع دهقا و نیهکخش ( ،)6971در این دست جای میگیرد .این پاژوهش ،نشاا میدهاد کا
امها گمنامی در شکه های اجتماعی ،موجب شده است ک کاربرا ب خودابرازی و بیا مطاالکی
بپردازند ک در دنیای واقعی ،امها بازگو کرد آ وجود نادارد .در پاژوهش دیگاری عکادالهیا و
رضانیا ( ،)6978نشا دادهاند ک کاربرا ایرانی شکه اجتماعی کلوب ،با استفاده از امهانات این
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شکه  ،این امها را ب دست آوردهاند ک در بیا خود ،کمالنمایی شخصیتی را ب نمایش بگرارند و
خود را ب شهل دلخواهشاا توصای کنناد .همچناین ،ریتکار  )8168( 1باا توجا با امهاناات
شکه های اجتماعی ،ب دو شیوۀ مختل از بیا خاود ،یعنای بازنماایی تصاویری (شاامل عهاس
پروفایل و سلفیهای افراد از خود و دیگرا ) و بازنمایی نوشتاری (شامل متو تهی شده توس افراد
در مورد خود ازجمل در قالب وبال ) در شکه های اجتماعی اشاره میکند.
رویهرد دوم ،آ دست از پژوهشهایی را دربر میگیرد ک در پی شناسایی عوامال تثییرگارار بار
نحوۀ خودابرازی افراد در شکه های اجتمااعی هساتند؛ با عنوا مراال ،نتاایج پاژوهش احادزاده
( )6936نشا میدهد ک فرهن ب عنوا یک مؤلفو مهد بر رفتار و خودابرازی کاربرا شاکه های
اجتماعی تثییر میگرارد .در پژوهش عکدالهیا و رضاانیا ( )6978نیاز با نقاش فرهنا و زباا
رسمی جامع ایرا در نحوۀ خودابرازی کاربرا شکه اجتماعی کلوب اشاره شده است.
در رویهرد سوم ،پژوهشهاایی قارار دارناد کا بار چگاونگی تثییرگاراری عوامال فرهنگای و
تفاوتهای فرهنگی در نحوه خودابرازی کاربرا متمرکز شدهاند .ازجمل این تحقیقاات ،میتاوا
ب پژوهش ابوطالب ،اسدی و زنگوئی ( )6936اشاره کارد کا نشاا میدهاد ،جنسایت افاراد در
بازنمایی هویات مجاازی آناا و متهیرهاایی مانناد ارائا عهاس و اطالعاات مرباوط با تولاد و
تحصیالت تثییرگرار است .در نمونو دیگری پژوهش یزدخواساتی ،عادلیپور و کیخاایی ()6938
نشا میدهد ک ترکهای ایرا ک یک اقلیت قومی و فرهنگی ب شمار میآیند ،از فیسباوک بارای
معرفی و حفظ فرهن خاود اساتفاده کردهاناد و ایان امار با دلیل کمکاود نظاارت بار شاکه های
اجتماعی ،برای آ ها ب راحتی امها پریر بوده است .همچنین ،دانشجویا ترکی ک از وطان خاود
دور بودهاند ،ب کمک این رسان ها کدکد با محای جدیاد ارتکااط برقارار کردهاناد و درعینحاال،
ارتکاط خود را با دوستا خود در وطنشا حفظ کردهاند.
3
یو )8169( 2نیز در پژوهشی ضمن اشاره ب اطالعات ارائ شده توس مرکز تحقیقاتی پیو  ،با
حضور و فعالیت فاراوا اقلیتهاای آمریهاایی در شاکه های اجتمااعی ،و فاراهد شاد امهاا
خودابرازی برای اقلیتها ،توس این شکه ها اشاره کرده است .در نمون دیگری امامی و احادزاده
( )6938نشا دادهاند ک بسیاری از افراد در شکه های اجتماعی ،هاویتی را اباراز میکنناد کا از
نظر دیگرا مطلوب باشد ،زیرا ب دنکال کسب احساس مرکت در مورد خودشا هستند .هماین امار
موجب میشود ک آ ها آ دست از ویژگیهای هویتی خود را کا در جامعا باروز نمیدهناد ،در
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شکه های اجتماعی نیز نتوانند باروز دهناد .همچناین ،جعفاری ( )6973ضامن توضایح نظریا
«مارپیچ سهوت» ،بر این نظر اسات کا در شاکه های اجتمااعی نیاز ارزشهاا و اساتانداردهای
رفتاری پریرفت شدهای وجود دارد ک نادیده گرفتن آ توس اقلیتهای حاضر در شکه  ،ب فشار از
سوی سایر اعضا ب صورت انزوا و طرد از شکه اجتماعی منجر میشود.
بنابراین ،میتوا گفات کا اماروزه شاکه های اجتمااعی باا فاراهد کارد امهاناات فاراوا ،
خودابرازی کاربرا خود را آسا کردهاند .باوجوداین ،فرهن کاربرا  ،در نحاوه خاودابرازی آ هاا
در شکه های اجتماعی تثییرگرار است .تاکنو نتایج متفاوتی درباره نحوۀ خاودابرازی اقلیتهاای
فرهنگی در شکه های اجتماعی ب دست آمده اسات؛ دسات نخسات ،پاژوهشهاایی هساتند کا
استفاده مؤیر اقلیتهای فرهنگی از شکه های اجتماعی را برای خودابرازی و بیا فرهنگشا نشاا
میدهند .در نقط مقابل نیز پژوهشهایی قرار دارند ک نشا میدهند افراد ،ب منظور بیا یک خود
ایده آل و مورد تثیید دیگرا  ،با درنظر گرفتن حضور دیگرا مجازی و ترس از تثیید نشاد  ،برخای
ویژگیهای فرهنگیاهویتی خود را پنها میکنند.
این موضوع ک دانشاجویا عضاو گروههاای اقلیات فرهنگای ایارا  ،توانسات اند از امهاناات
ب وجودآمده برای بیا خود و ویژگیهای هویتیشا در شکه های اجتماعی استفاده کنند یا خیار،
پرسشی است ک پژوهش حاضر سعی دارد آ را واکاوی کند .با ایان منظاور ،نقاش تفاوتهاای
فرهنگی ای مانند قومیت ،مرهب ،و جنسیت تعدادی از دانشجویا  ،در بیا یا عادم بیاا خاود و
ویژگیهای هویتی خود در شکه های اجتماعی ،ارزیابی شده است .همچنین ،یهی از نقاط تماایز
دیگر این پژوهش نسکت ب پژوهشهای پیشین این است ک حمایت یا عدم حمایات دانشاجویا
از این تفاوتهای فرهنگی را نیز بررسی و ارزیابی کرده است.
 .2مفاهیم اصلی

در این بخش ،س مفهوم هویت ،خودپنداره ،و خودابرازی را ب عنوا مفاهید اصلی مقالا توضایح
داده و ب دو بح مهد در مورد شکه های اجتماعی و امهاا خاودابرازی و نیاز تاثییر تفاوتهاای
بینفرهنگی بر خودابرازی در شکه های اجتماعی اشاره کردهاید.
 .1-1هویت

ً
برای «هویت» ،تعری های فراوانی ارائ شده است .جانسو  ،هویت را «پنداشت نسکتا پایدار فرد
از کیستی و چایستی خاود میداند ک در ارتکاط باا افاراد و ساایر گروههاا و از طااری تااعامالت
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فرهنگی و هویتی ...

